
Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου περί διαγραφής επισφαλών
απαιτήσεων για φορολογικούς σκοπούς (άρθρο 26 παρ. 4α

ν.4172/2013)

Ο ΣΒΕ με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθεί την αρνητική επίδραση της υγειονομικής
κρίσης στη δραστηριότητα των υγιών επιχειρήσεων και την αντικειμενικά μειωμένη
ικανότητά τους να εισπράττουν τις απαιτήσεις τους. Είναι επίσης γεγονός ότι, έχει
αυξηθεί η χρονική διάρκεια των αναπόφευκτων καθυστερήσεων, ως προς τη δικαστική
διευθέτηση των σχετικών υποθέσεων.
Με επιστολή του, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, τη Δευτέρα 23
Νοεμβρίου 2020, πρότεινε την εισαγωγή ενός αντικειμενικού κανόνα για τη διαγραφή
των επισφαλών απαιτήσεων, ο οποίος βασίζεται στη χρονική διάρκεια παραμονής των
τελευταίων ως ανείσπρακτων. Η υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης θα
συνιστούσε ένα μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης των υγιών επιχειρήσεων κατά τρόπο
βέλτιστο για τα συμφέροντα των φορολογουμένων αυτών επιχειρήσεων, αλλά και, για
τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.
Εξάλλου, η ανάγκη υιοθέτησης χρονικού περιορισμού για να προχωρήσει μια
επιχείρηση στη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων για φορολογικούς σκοπούς
προκύπτει από την αδυναμία εφαρμογής των απαραίτητων κατά το νόμο ενεργειών
για την είσπραξη της απαίτησης (άρθρο 26 ν.4172/2013), εξαιτίας τριών κυρίως
παραγόντων:
· επιβάλλεται στις απαιτησιούχες επιχειρήσεις να προβούν προηγουμένως σε

αναρίθμητες και ατέρμονες δικαστικές ενέργειες χωρίς την πρόβλεψη ενός
απώτατου χρονικού ορίζοντα,

· η πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης υπόκειται στην υποκειμενική κρίση της
φορολογικής αρχής, και,

· οι οφειλέτριες επιχειρήσεις εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη φορολογική
ωφέλεια της έκπτωσης της δαπάνης (άρθρο 22 ν.4172/2013) που αντιστοιχεί στο
ύψος της οφειλής που δεν έχουν καταβάλει.

Για τους παραπάνω λόγους, στην επιστολή ζητήθηκε, να εξεταστεί η δυνατότητα
αντικειμενικής προϋπόθεσης διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων, με την υιοθέτηση
εύλογου χρόνου δύο ετών από τότε που η απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη. Μετά το
πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η επιχείρηση θα δύναται για
φορολογικούς σκοπούς να προβεί σε διαγραφή της απαίτησής της και θα
υποχρεώνεται η οφειλέτρια επιχείρηση να υπάγεται για το διαγραφθέν ποσό σε
φορολογία (υπό την έννοια της αναστροφής της αρχικώς εκπεσθείσας δαπάνης).
Μάλιστα, η άμεση δυνατότητα επαλήθευσης της υποχρέωσης της οφειλέτριας μέσω
της ψηφιακής πλατφόρμας myData από την πλευρά της δανείστριας συνεπάγεται τον
περαιτέρω εκσυγχρονισμό της φορολογικής Διοίκησης.
Τα οφέλη από την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης είναι πολλαπλά καθώς
συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς φορολογικού περιβάλλοντος, ενισχύει το
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης και
προστατεύει εξίσου αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον.
Τέλος να σημειωθεί ότι, στη νομοθεσία εξελιγμένων φορολογικά ευρωπαϊκών χωρών,
η διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων έχει αποσυσχετιστεί από την προϋπόθεση της
προηγούμενης ανάληψης ενεργειών για την είσπραξη της απαίτησης.


